
 

 

 

Stravenky jsou nemravnou druhou měnou ve státě, říká šéf 
asociace restaurací 

 
23.2.2017 

Zdroj: idnes.cz 

 

Jsou druhou měnou ve státě a restaurace za ně platí nemravné poplatky až deset 

procent z jejich hodnoty, říká na adresu stravenek prezident Asociace hotelů a 

restaurací Václav Stárek. „Kampaň proti nim nevedu,“ ujišťuje. Většině restaurací by 

podle něj zrušení stravenek nevadilo.  

Celý článek naleznete ZDE 

 

Klubové pivnice nahrazují klasické hospody. Vyhnou se EET i 

zákazu kouření 
 

28.2.2017 
Zdroj: rozhlas.cz 

 

Pivo bez účtenky, členské příspěvky a komorní atmosféra. Tak ve zkratce vypadají 

tzv. klubové pivnice, které na vesnicích i ve městech nahrazují klasické hospody. 

Nevztahuje se na ně elektronická evidence tržeb (EET) ani zákaz kouření, který 

začne platit letos v květnu. Jen Klub labužnických pohodářů má přes 7000 členů 

sdružených v 62 klubovnách po celém Česku. 

Celý článek naleznete ZDE 

 

Zrušme stravenky. Snižme raději daně a přidejme učitelům 
 

1.3.2017 
Zdroj: idnes.cz 

 

Dotovat stravenky z naší kapsy se nevyplatí. Snižme raději daně pro zaměstnance, a 

to právě o výši dané podpory. Ušetřili bychom tím pět miliard korun ročně, patnáct 

milionů korun denně, a oproti současnosti by neprodělal nikdo. Pardon, prodělali by 

vydavatelé stravenek. Minulý týden takový návrh podpořil i Václav Stárek z Asociace 

hotelů a restaurací.  

http://ekonomika.idnes.cz/restaurateri-chteji-zrusit-stravenky-dhb-/ekonomika.aspx?c=A170222_095917_ekonomika_fih
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/klubove-pivnice-nahrazuji-klasicke-hospody-vyhnou-se-eet-i-zakazu-koureni--1702892
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=141200/134394_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=138905/132192_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=141200/134394_0_


 

 

A co s ušetřenými penězi? Mohli bychom například všem šedesáti tisícům učitelů 

základních škol zvýšit plat - o třetinu.  

Celý článek naleznete ZDE  

 
Nadešel čas zrušit stravenky? 

 
6.3.2017 

Zdroj: rozhlas.cz  

 

„Zrušit tyto, řekněme, potravinové lístky by bylo bezproblémové, ale nechceme rušit 

benefity zaměstnanců,“ uvedl v pořadu Pro a proti prezident Asociace hotelů a 

restaurací Václav Stárek.   

Výhoda, kterou zaměstnanec stravenkou získává, se nedělí jen mezi zaměstnance a 

zaměstnavatele, ale i mezi toho, kdo stravenku vydává. „Až 40 % slevy, která na 

stravence je, jde třem firmám, které je v této zemi vydávají a které na nich tímto 

způsobem vydělávají.“   

Celý rozhovor naleznete ZDE 

Hospody a hotely omezily po EET nábory pracovníků. Vyčkávají, 
zda přežijí 

 
6.3.2017    

Zdroj: blesk.cz     
             

 

Po prosincovém odstartování EET v ubytovacím a stravovacím segmentu klesl o 

několik procent počet pracovních nabídek. Portál Profesia.cz ale uvádí, že vše může 

být výsledkem zdrženlivosti manažerů, kteří čekali, jaký dopad bude mít evidence na 

jejich byznys. Podle Asociace hotelů a restaurací tuzemsko navíc už několik let 

bojuje s odlivem zaměstnanců a každý rok se situace zhoršuje. Velkým problémem je 

prý i porušování zákoníku práce nebo práce na černo. 

 

Od prosince loňského roku, kdy byla zavedena elektronická evidence tržeb v oblasti 

ubytování, stravování a pohostinství, se podle pracovního portálu Profesia.cz snížil 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147487/140888_0_
http://ekonomika.idnes.cz/filip-matejka-komentar-stravenky-dqh-/ekonomika.aspx?c=A170301_154047_ekonomika_rts
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3814718


 

 

počet pracovních nabídek v tomto segmentu. V prosinci byl pokles o 10 %, v lednu o 

3 %. 

„Z našeho pohledu je třeba změnit systém učňovského školství, zvýšit komunikaci o 

atraktivnosti a budoucnosti řemeslných oborů všeobecně, maximálně využívat 

technologií a hledat cesty, jak využít i méně kvalifikované pracovníky (například v 

obsluze),“ uvedl pro Blesk.cz prezident Asociace Václav Stárek s tím, že stejně tak 

bude důležité otevřít trh kvalifikovaným pracovníkům mimo země EU.  Za odlivem 

zaměstnanců je i porušování zákoníku práce 

Celý článek naleznete ZDE 

 

Michelin rozdal v Praze tři hvězdy a sedm Bibů za cenově dostupné 
menu 

 
7.3.2017 

Zdroj: ekonomika.idnes.cz 

Michelinův průvodce zveřejnil letošní prestižní ocenění za výjimečné kulinářské 

přínosy. Z českých restaurací obdržely michelinskou hvězdu tři restaurace: Alcron, 

La Degustation Bohême Bourgeoise a Field. Dalších sedm českých restaurací 

získalo ocenění Bib Gourmand, poprvé se z něj radují v karlínské Esce. Prestižní 

gastronomická příručka ocenila restaurace ve 44 městech v celkem dvaceti 

evropských zemích. 

„Díky nové generaci mladých kuchařů, kteří prokazují schopnost vařit na vysoké 

úrovni, nebyl nikdy takový výběr skvělých restaurací jako dnes, často ve velmi 

uvolněné a pohodové atmosféře,“ prohlásil ředitel Michelinova průvodce Michael 

Ellis. 

Celý článek naleznete ZDE 

Snížení daně z piva? 
 

8.3.2017  
Zdroj: ČT 24         

           

Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
O snížení daně z piva bude jednat sněmovní rozpočtový výbor. Návrh předložili 
zástupci ODS v půlce listopadu loňského roku. Důvodem je podle strany změna trhu, 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/453086/hospody-a-hotely-omezily-po-eet-nabory-pracovniku-vyckavaji-zda-preziji.html
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=141200/134394_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147490/140888_0_
http://ekonomika.idnes.cz/michelin-hvezda-alcron-la-degustation-boheme-bourgeoise-field-praha-11f-/eko_euro.aspx?c=A170307_183944_eko_euro_rts


 

 

na který se stále víc dostávají minipivovary. Občanští demokraté mluví taky o 
kompenzaci v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb a zákazu 
kouření v restauracích. 
 
Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/ 
-------------------- 
Jsou 3 hlavní důvody. Ten první je, že ta zvýšená sazba na daň z piva byla 
zavedena od 1. ledna 2010. Prosadila je tehdejší úřednická vláda. Když se půjde do 
těch análů, když se to projednávalo, tak bylo slíbeno, že je to na rok, možná 2, ale 
nejvýše 3. A už to platí osmým rokem. 
 

 
Rozhovor s prezidentem AHR ČR na téma autorské svazy 

 
10.3.2017 

Zdroj: rozhlas.cz 

 

Parlament schválil novelu autorského zákona - poplatky se budou zvyšovat 

maximálně o inflaci. Jak bude vypadat ochrana autorů? Komu a jaké hrozí sankce? 

Reaguje novela na vývoj digitálních technologií? A je výběr poplatků srozumitelný? 

Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky promluvil na téma kolektivní 

správci.  

 

Celý rozhovor naleznete ZDE 

 

 

 

 

 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3819148

